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COVID-19
Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie
We geven u hierbij een update van de situatie i.v.m. Corona in ons woonzorgcentrum.
• Ons wzc werd geselecteerd door het Agentschap Zorg&Gezondheid om testkits te
ontvangen. Wij hebben de testen vandaag 10 april 2020 uitgevoerd.
• Iedereen (bewoner en medewerkers) werd getest en dat is goed verlopen. Onze CRA
Dr. Peeters, samen met een collega en een verpleegkundige in opleiding, hebben de
stalen afgenomen. Bij de meeste bewoners verliep dit zeer vlot. Bij enkele bewoners
was het soms wat moeilijk maar al bij al is alles vlot gegaan. Ook het testen bij de
medewerkers door de bedrijfsarts en de verpleegkundige, beiden van onze
arbeidsgeneeskundige dienst Idewe, is goed gegaan.
• De communicatie over de testresultaten zal als volgt verlopen:
o Dinsdagmorgen overlegt het COVID-19 team over de aanpak op basis van de
resultaten. De coördinatie is in handen van Dr. Peeters (coördinerend- en
raadgevend arts), Nele van Bauwel (zorgcoördinator) en Luc De Wulf (algemeen
directeur.
o Wij bellen dinsdagnamiddag het resultaat door per bewoner naar de
respectievelijke contactpersoon. We vragen dan ook dat de contactpersoon de
rest van de familie op de hoogte brengt.
o Wij brengen dinsdag ook de huisarts van de bewoner op de hoogte van het
resultaat van zijn patiënt.
o Wij geven dinsdag, in de loop van de dag, een algemeen overzicht met
betrekking tot het aantal bewoners die zijn besmet, het aantal personeelsleden
die besmet zijn, aantal bewoners zijn die eventueel overgebracht werden naar
het ziekenhuis en zo nodig het aantal personen die in het wzc overleden aan het
Coronavirus. Tevens zullen we u berichten over onze verdere strategie.
DIT ALLES IN DE VERONDERSTELLING DAT WE TEGEN DINSDAGOCHTEND DE
RESULTATEN BINNEN HEBBEN. Zo dit niet het geval is zullen we u daarover
berichten.
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We doen ondertussen verder met
• Het strikt volgen van de maatregelen zoals bepaald door het Agentschap
Zorg&Gezondheid.
• Het verzorgen van 4 bewoners in isolatie maar niet in een cohorte-afdeling. Er zijn
momenteel ook 3 medewerkers thuis maar zonder specifieke symptomen. Ook is er 1
medewerker om een andere medische reden thuis gezet.
• De medewerkers nemen de nodige beschermingsmaatregelen in acht zoals voorzien.
Aangezien we vandaag weinig bewoners in quarantaine hebben en we nog steeds
beschermmateriaal aangeleverd krijgen, hebben we nog geen probleem met persoonlijk
beschermingsmateriaal.
We begrijpen dat u hierbij misschien vragen kan hebben, en dat deze besmetting aanleiding
kan geven tot ongerustheid. We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.
Hebt nog vragen, dan kan u terecht op onze website (waar we vanaf het weekend de update
plaatsen), of telefonisch of via de mail corona@hsj-berchem.be
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra er zich
veranderingen voor doen in de situatie.

Luc De Wulf
algemeen directeur
PS de directeur werd in de loop van de namiddag geïnterviewd door een journalist
van ATV voor het avondnieuws van vandaag.
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